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FÖRORD

Detta meddelande urgör en delrapport avseende vägmarkeringars

funktion vid olika årstider.

Arbetet har bekostats av Vägverket.

Ett speciellt tack ska riktas till alla Vägverksanställda i

Norrbotten och på Gotland som har ställt upp vid planering och

utfört mätningar ,samt även de från Lysteknisk Laboratorium och

Vejdirektoratet som har möjliggjort en dansk provsträcka.
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I

Variation i torra vägmarkeringars specifika luminans över årstid

av Sven-Olof Lundkvist
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Torra vägmarkeringars specifika luminans (retroreflexion) har

under ett år uppmätts på fyra platser i Skandinavien; Östergöt-

land, Gotland, Norrbotten samt Själland i Danmark.

På dessa platser lades provfält med två termoplastiska vägmarke-

ringsmaterial - exakt samma två material på samtliga fyra prov-

platser.

Platserna har valts utifrån hypotesen att markeringarnas optiska

funktion försämras av eneller flera av faktorerna dubbdäcksan-

vändning, saltning och kallt klimat.

Man fann att markeringarna på Själland under januari hade högre

specifik luminans än de på övriga provplatser. Detta indikerar

att det stora dubbdäcksanvändandet i Sverige påverkarmarkering-

arnas reflexionsegenskaper negativt.

Vidare hade vägmarkeringarna på provsträckan i Norrbotten, både

under januari och juli, lägre specifik luminans än depå övriga

provsträckor. Detta tolkas som att det kalla klimatet i Norr-

lands inland har påverkat markeringarna negativt.
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II

Att minska eller förbjuda dubbdäck skulle innebära att vägmarke-

ringarnas funktion skulle förbättras, framförallt under den mör-

ka årstiden.

En bättre anpassning av vägmarkeringsmaterial till den klimatzon

i vilken den ska användas skulle likaså kunna förbättra marke-

ringarnas specifika luminans och därmed synbarhet.
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III

The variation of the specific luminance of dry road markings
during one year

by Sven-Olof Lundkvist
Swedish Road and Traffic Research Institute

8-581 01 LINKÖPING
Sweden

SUMMARY

During one year, the specific luminance of dry road markings has

been measured at four test sites in Scandinavia. The sites were

located in Östergötland (Southern Sweden), Gotland (island in

the Baltic Sea), Norrbotten (inland of Northern Sweden) and Den-

mark.

At the four test sites thermoplastic road markings of two mate-

rials were applied - exactly the same types at each test site.

The test sites were chosen from the hypothesis that the optical

function of the road markings is influenced by one or more of

the factors: use of studded tyres, salt and cold climate.

The results show that, during January, the road markings in Den-

mark had higher specific luminance than those at the three sites

in Sweden. This indicates that the considerable use of studded

tyres in Sweden has a negative effect on the markings.

Furthermore, both in January and July, the road markings at the

test site in Norrland had lower specific luminance than those at

the other three sites. This indicates that the cold climate in

northern Sweden had deteriorated the function of the markings.
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IV

The result of a reduction or prohibition of the use of studded

tyres would be an increase of the specific luminance of road

markings during the dark season.

A better adaptation between marking compound and climátic zone

would possibly improve the optical function.
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1 BAKGRUND

Tidigare mätningar av torra vägmarkeringars specifika luminans

(retroreflexion) har visat att denna sjunker kraftigt under den

mörka årstiden [1]. Detta betyder att markeringarnas synbarhet i

mörkertrafik försämras under den tidsperiod då de bäst behövs.

Under vintern 1984/85 gjordes mätningar på vägmarkeringar på ett

provfält nära Linköping. Dessa visade att markeringarna hade

acceptabel (godkänd enligt BYA) specifik luminans under hösten,

varefter den sjönk under kravet 75 (mcd/m2)/lux under vintern.

På våren förbättrades specifika luminansen så att marke-

ringarna i maj åter uppfyllde BYAs krav [1].

I ovan nämnda projekt [1] har man erhållit en starkt nedsatt

funktionen under vintern, dock utan att orsakerna till detta fe-

nomen har utretts.

2 SYFTE

Denna undersökning har syftat till att klarlägga orsaken eller

orsakerna till torra termoplastiska vägmarkeringars försämrade

funktion under vinterhalvåret. Endast om orsaken till funktions-

försämringen kan fastställas finns möjligheter att förändra ma-

terial eller vägmiljö på ett sådant sätt att vägmarkeringar på

svenska vägar uppfyller BYAs krav även under vintern.
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3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR

I rapporten används några begrepp som kan kräva en förklaring:

specifik luminans. En fysikalisk storhet med vilken vägmarke-

 

ringars funktion. i fordonsbelysning beskrivs. Standardmässigt

(enligt BYA) mäts specifika luminansen i en sådan geometri att

man för enpersonbilsförare simulerar observations- och belys-

ningsavståndet ca 50 meter. Detta innebär att observations- och

belysningsvinklarna är 1.37° respektive 0.74°. För en utförliga-

re beskrivning av denna storhet hänvisas till referens [2]. I

denna studie har specifika luminansen mätts med en reflektometer

av typ LTL 800, vilken arbetar med ovan nämnda geometri. Instru-

mentet beskrivs utförligt i referens [3].

Termoplastisk vägmarkeringsmassa. Ett plastmaterial som vid

applicering på väg uppvärms, fäster på vägbanan och stelnar till

en ca 3 mm tjock markering. Massan innehåller så kallade pre-

mix-pärlor, som då materialet slits kommer upp till ytan och ger

markeringen en hög specifik luminans. För att denna också ome-

delbart efter applicering ska ha god specifik luminans, strös så

kallade drop-on-pärlor på ytan. Termoplastiska vägmarkerings-

massor används främst, tack vare dess goda hållbarhetegenskaper,

på högtrafikerade vägar.

Retroreflexion. En tidigare använd benämning på storheten speci-

 

fik luminans. .

t-test. En statistisk metod att testa huruvida skillnaden mellan

två medelvärden kan förklaras av slumpen. Testet bygger på att

om man ur ett normalfördelat material drar ett sample av storle-

ken n, med medelvärdet m och standardavvikelsen 3, så gäller:

m - U

s/7n

är t-fördelad med n-1 frihetsgrader, där u avser det sanna me-
delvärdet.
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4 HYPOTES OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Efter det försök som gjordes 1984/85 ställdes hypotesen att väg-

markeringarnas funktion under vinterhalvåret påverkas negativt

av en eller flera av följande faktorer:

1) Dubbdäckstrafik.

2) Saltning.

3)

För att åstadkomma en hög specifik luminans

 

blandas i

mix-pärlor.

termoplastmassan små glaspärlor, så kallade pre-

Slitage från dubbdäck skulle kunna skada dessa

pärlor och innebära att markeringarna får en försämrad funk-

tion. Är så fallet?

Helmers & Ytterbom [4] har konstaterat att om vin-

terhalka i kombination med dubbtrafik bekämpas med salt, så

blir väglaget våtare och smutsigare än om sand används.

Påverkar saltningen vägmarkeringarnas funktion?

Kallt klimat. Vid låga temperaturer kan plastmaterial (bero-

 

ende på sammansättning) bli hårda och spröda. Innebär sträng

kyla att markeringarnas specifika luminans, t.ex. på grund av

att glaspärlorna lätt lossnar, försämras?

Frågeställningen är således: Orsakas torra vägmarkeringars för-

sämrade funktion av en eller flera av ovan nämnda faktorer?

I avsnitt 5 beskrivs hur hypotesen har testats.

1
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5

För

platser

EXPERIMENTETS DESIGN

att testa i avsnitt 4 uppställda hypoteser anlades på fyra

provsträckor med två typer av termoplastiska vägmarke-

ringar:

1)

2)

3)

4)

Linköping. Rv 34 saltas och dubbdäcksanvändandet är stort (ca

80%). Klimatet skiljer sig avsevärt från norra Norrlands.

Romakloster. Väg 143. Under den aktuella vintern har vinter-

 

väghållningen på Gotland skötts utan salt. Dubbdäcksanvänd-

andet var ca 80% och klimatet liknade det i Östergötland och

på Själland.

Rv 93.Älvsbyn. Denna väg saltas i mycket ringa omfattning

och endast under höst och vår, varför denna försökssträcka

kan anses ha varit saltfri. Dubbdäcksanvändandet är stort och

klimatet extremt kallt.

Danmark. Väg 141 saltas, men dubbdäcksanvändandet

ca 2%.

Östergötlands.

Slangerup,

är endast Klimatet är jämförbart med Gotlands och

Förhållandena vid provsträckorna sammanfattas i tabell 1.
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Tabell 1. Sammanfattning av de yttre förhållandena vid de fyra

  

provsträckorna.

plats dubbdäck saltas extremt kallt
klimat

Linköping ja ja nej

Romakloster ja _ nej nej

Älvsbyn ja nej ja

Slangerup nej ja nej

  

 

   

Man bör observera att för att testa de tre oberoende variablerna

dubbdäcksanvändning, saltning och kyla, skulle egentligen behö-

vas 23 = 8 provplatser. De fyra kombinationer som inte har tes-

tats är dock omöjliga att finna eller ej relevanta för svenska

förhållanden.

De i tabell 1 angivna förhållanden bör kommenteras:

Dubbdäckstrafiken på de tre svenska provplatserna är ej exakt

uppmätt - den är dock avsevärt högre än i Danmark. Enligt munt-

liga uppgifter kan man räkna med 70-90% dubbdäcksanvändande i

Sverige medan den på Själland är ca 2%.

Gotland var vintern 1986/87 helt saltfritt. I Älvsbyn saltas en

kort period på hösten och på våren. Detta är dock mycket lite

jämfört med saltningen i Östergötland och Danmark. De två sist-

nämnda kan anses vara jämförbara beträffande saltningen.

Enligt SMHIs mätningar var medeltemperaturen på de fyra prov-

platserna för januari och juli 1987:

Linköping januari -11° juli 15°

Romakloster januari - 8° juli 15°

Älvsbyn januari _22° juli 13°

Slangerup januari - 6° . juli 15°
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Enligt avsnitt 4 var hypotsen att en eller flera av variablerna

dubbdäcksanvändning, saltning och kallt klimat skulle påverka

vägmarkeringarnas funktion negativt. Vi kan då få följande sju

huvud- eller samspelseffekter som försämrar markeringarnas funk-

tion:

1) Endast dubbdäck
2) Endast saltning
3) Endast kallt klimat
4) Dubbdäck ggg saltning
5) Dubbdäck och kallt klimat
6) Saltning ggg kallt klimat
7) Dubbdäck och saltning ggg kallt klimat

Vi benämner uppmätt specifik luminans på provsträckorna i Linkö-

ping, Romakloster, Älvsbyn och Slangerup med SL(E), SL(I),

SL(BD) respektive SL(DK). Om endast dubbdäckstrafik skulle på-

verka markeringarnas optiska funktion negativt (1 ovan), så

skulle vi erhålla mätresultaten SL(DK))SL(E)=SL(I)=SL(BD). Om vi

går igenom de sju hypotserna ovan skulle vi få mätresultat en-

bligt:

1) SL(DK) > SL(E) = SL(I) = SL(BD)
2) SL(I) = SL(BD) > SL(E) = SL(DK)
3) SL(E) = SL(I) = SL(DK) > SL(BD)
4) SL(I) = SL(BD) = SL(DK) > SL(E)
5) SL(DK) > SL(E) = SL(I) > SL(BD)
6) SL(I) > SL(E) = SL(BD) = SL(DK)
7) SL(I) = SL(DK) > SL(E) = SL(BD)

Av de sju kombinationerna resultat är inte två lika. Naturligt-

vis kan mätningarna ge till resultat en kombination som inte

finns med bland de sju. Detta tolkas då som att minst två effek-

ter har försämrat markeringarna, dock har de två eller tre

effekterna inte varit lika starka.
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6 EXPERIMENTETS GENOMFÖRANDE

Samtliga provsträckor lades ut i perioden september-oktober

1986. Meningen var att de skulle läggas enligt ett mönster som

beskrivs i [5]. I korthet innebär detta att linjerna läggs i sex

spår på vardera körbana längs vägen. Varje typ av linje åter-

finns exakt lika många gånger i vardera spår. På detta vis er-

hålls en stor variation i slitage och olika typer av linjer ut-

sätts för exakt samma påverkan av trafik och miljö. Provfälten i

Linköping och Romakloster är utformade på detta vis. I Älvsbyn

har linjer lagts i 12 spår på vardera körbana, varför detta

provfält är dubbelt så stort som tänkt. Provfältet i Danmark har

av praktiska skäl måst utformas något annorlunda; linjerna lig-

ger i fyra spår och endast på vägens ena körbana. Provfälten

sammanfattas sålunda:

Linköping totalt 72 linjer i 12 spår, båda körbanorna

Romakloster totalt 72 linjer i 12 spår, båda körbanorna

Älvsbyn totalt 144 linjer i 24 spår, båda körbanorna

Slangerup totalt 8 linjer i 4 spår, ena körbanan

Att provfälten i Älvsbyn och Slangerup har avvikit från det ur-

sprungligen tänkta kan inte anses allvarligt. I Älvsbyn har man

lagt exakt enligt samma mönster som tänkt, dock dubbelt så många

linjer. I Slangerup är visserligen antal linjer få, men provfäl-

tet uppfyller kravetpå att några linjer kommer att utsättas för

kraftigt slitage (ligger i hjulspåren), medan andra utsätts för

ringa slitage.

I varje provfält förekom två typer av massor, båda tillverkade

av Cleanosol, OR och Viking 10. Både är konventionella massor,

vanliga på svenska vägar.
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Utläggningen har skett med så kallad handskopa under noga kon-

trollerade former och markeringarna har på samtliga platser utom

Älvsbyn lagts med drop-on-pärlor. Att drop-on-pärlor ej har an-

vänts i Älvsbyn påverkar inte resultatet eftersom i analysen

endast månaderna januari och juli 1987 har utvärderats. I janua-

ri skulle effekten av drop-on-pärlorna - på grund av dubbdäcks-

slitage - ändå varit helt borta [1].

Mätning av specifik luminans har, som tidigare nämnts, utförts

med en reflektometer av typ LTL-800. Detta instrument beskrivs i

referens [3].

Mätningar har gjorts endast på absolut torra och snöfria marke-

ringar. Målet var att mäta en gång varje vecka, detta har dock

inte kunnat uppfyllas. Antalet mättillfällen blev för Linköping,

Romakloster, Älvsbyn och Slangerup 27, 21, 15 respektive 4.
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7 DATABEARBETNING

Databearbetningen kan delas upp i två delar, en beskrivande och

en analytisk del.

Den beskrivande delen redovisar medelvärdet över samtliga mätom-

gångar och markeringar för varje månad. Syftet med denna är att

åskådliggöra hur markeringarnas specifika luminans varierar på

de fyra provplatserna. Några direkta slutsatser om en eventuell

skillnad mellan provfälten kan inte dras ur denna analys.

Den analytiska delen omfattar parvisa t-test för specifika lu-

minansen i januari och juli 1987 för de fyra provplatserna. Må-

naderna har valts därför att de kan anses ligga "mitt i" vintern

respektive sommaren - i januari har vintern även hunnit till

Danmark och i juli har sommaren hunnit till Älvsbyn. Avsikten är

att göra det statistiska testet på SZ-nivån, dvs för hela testet

(sex parvisa test för januari respektive juli) ska resultatet

gälla med sannolikheten 95%. Detta innebär att varje enskilt

t-test ska göras på nivån 0.832. Se vidare om parvisa

t-test i referens [6].
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8 RESULTAT

8.1 Specifika luminansens medelvärden

 

I tabell 2 presenteras specifika luminansens medelvärden under

perioden januari - juli 1987.

Tabell 2. Specifika luminansens medelvärde på de fyra provfälten
under perioden januari-juli 1987. Enhet (mcd/m2)/1ux.

   

TYP AV MASSA

OR VIKING 10
MÅNAD

PLATS
E I BD DK E I BD DK

JAN 44 38 19 105 44 36 18 192

FEB 97 58 41 - 89 49 42 -

MAR 81 73 - - 71 62 - -

APR 91 81 54 - 71 61 44 -

MAJ 113 95 83 - 93 71 68 -

JUN 120 _ - - 105 _ - _

JUL 129 151 87 112 139' 126 95 223

    

 

Värdena i tabell 2 avser medelvärdet av specifika luminansen för

det antal mätomgångar som gjordes på respektive prOVplats. Detta

antal har varierat med månad och provplats enligt tabell 3.
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Tabell 3.

Höstens

eftersom

Antalet

11

mätomgångar på de fyra prOVplatserna under
månaderna januari - juli 1987.

 

MÅNAD

II
I

PL

I

ATS

 

JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL H

H
W
b
-
F
N
N

  

H
o
w
-
F
w
a

H
O
U
J
N
O
N
H

H
O
O
O
O
O
H

  

dessa endast

reflexionsvärden sades tidigare vara mindre intressanta

är en produkt av antalet drop-on-pärlor

som har strötts på vid utläggningen. I åskådningssyfte redovisas

dock specifika luminansen för månaderna november 1986, januari

1987 och juli 1987 i tabell 4 och figur 1.

 

   

  

 

 

Tabell 4. Mätresultat höst-vinter-sommar. Vid första mättill-
fället var markeringarna 1-2 månader gamla. Observera
att värdena för Alvsbyn i november inte är relevanta -
massorna lades där utan drop-on-pärlor.
Specifika luminansen har angivits i (mcd/m2)/1ux.

TYP AV MASSA
OR VIKING 10

MÅNAD : I
PLATS

E I BD DK E I BD DK

NOV 308 368 54 153 312 277 40 291

JAN 44 38 19 105 44 36 18 192

JUL 129 151 87. 112 139 126 95 223

_De i tabell 4 angivna reflexionsvärdena kan med stöd av data

från ett tidigare utfört experiment [7] översättas till sikt-

sträckor. I tabell 5 är detta gjort för situationen helljus utan

möte.
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Tabell 5. Predicerade helljussiktsträckor till vägmarkering med
den specifika luminans som i november, januari och
juli har uppmätts på de fyra provsträckorna (jfr
tabell 4). Siktsträckor angivna i meter.

         

 

   

 

     

 

 

         

 

  

 

   

 

 

 

 

  

     

 

  

 

         

 

  

 

    

TYP AV MASSA
OR VIKING 10

MÅNAD
PLATS

E I BD DK E I BD DK

NOV 76 79 46 64 77 74 40 75

JAN 42 39 27 57 42 39 26 68

JUL 61 64 54 58 62 61 56 71

SL
300

200

100

(*)

0 ° IH
NOV JAN JUL NOV JAN JUL « NOY JAN JUL NOV JAN JUL
Linköping Romakloster Alvsbyn Slangerup

Figur 1. Medelvärdet av den specifika luminanSen på de fyra
provplatserna. (*) anger att massan ej lades med drop-
on-pärlor. Enhet: (mcd/m2)/1ux.

I tabell 4 och figur 1 ser man att mönstret från förförsöken

1985/86 upprepas; svenska markeringars reflexionsförmåga för-

sämras kraftigt under vintern, för att sedan förbättras till

nästa sommar.

Siktsträckorna var för ny markering lagd med drop-on-pärlor ca

65-80 meter. I januari hade dessa i Sverige reducerats till ca

40 meter, för att mot sommaren åter stiga till 60-65 meter.
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8.2

13

Resultat av t-testen

 

I tabell 6 och 7 redovisas t-värdena för de sex parvisa, enkel-

sidiga t-testen för månaderna januari och juli 1987.

Tabell 6. Parvisa,
gällande månaden januari 1987.

enkelsidiga t-test för de fyra prOVplatserna
t-värden som innebär

    

 

signifikant skillnad i medelvärde anges med fet stil.

Linköping Romakloster Älvsbyn Slangerup
SL=44 SL=37 SL=19 SL=148

Linköping - 0.95 4.68 6.52

Romakloster 0.95 - 9.54 7.04

Älvsbyn 4.68 9.54 - 11.64

Slangerup 6.52 7.04 11.64 -

   

 

 

 

Tabell 7. Parvisa, enkelsidiga t-test för de fyra provplatserna
gällande månaden juli 1987. t-värden som innebär sigr

nifikant skillnad i medelvärde anges med fet stil.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Linköping Romakloster Älvsbyn Slangerup
SL=134 SL=139 SL=91 SL=168

Linköping - 0.27 5.75 1.85

Romakloster 0.27 - 2.98 0.79

Älvsbyn 5.75 2.98 . _ 4.22

Slangerup 1.85 0.79 4.22 -

 

För de två månaderna januari och juli

januari:

juli:

SL(DK)>SL(E)=SL(I)>SL(BD)

SL(DK)=SL(E)=SL(I)>SL(BD)
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Med numrering enligt ovan har Vi alltså för januari kombination

5 och för juli kombination 3. Detta tolkas så att i januari har

dubbdäcksslitage och kallt klimat försämrat markeringarnas spe-

cifika luminans. Effekten av det kalla klimatet finns kvar även

i juli.

Älvsbyn och Romakloster skiljer sig åt endast på klimatet. Spe-

cifika luminansen var lägre i Älvsbyn än i Romakloster både i

januari och juli, varför detta stöder hyptesen att det kalla

klimatet har påverkat markeringarna negativt. Detta gäller dock

endast under förutsättningen att man inte saltar samt har ett

stort dubbdäcksanvändande.

Slangerup och Linköping skiljer sig åt endast på dubbdäcksan-

vändningen. Specifika luminansen var i januari lägre i Linköping

än i Slangerup, vilket stöder hypotesen att dubbdäcksanvändandet

har påverkat markeringarna negativt. Detta gäller dock endast i

aktuell klimatzon (södra Skandinavien) och förutsatt att man

saltar.

Man ska dock observera att samtliga åtta möjliga kombinationer

av oberoendevariablerna varken kan eller har testats. Vi kan

exempelvis inte uttala oss om hur vägmarkeringar i ett land med

kallt klimat där man har både dubbdäcks- och saltförbud skulle

fungera jämfört med svenska (och danska) förhållanden.
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9 KOMMENTARER OCH DISKUSSION

Liksom i förförsöket 1984/85 har detta huvudförsök visat att

vägmarkeringarnas .specifika luminans i Sverige försämras kraf-

tigt under vinterhalvåret, för att under våren åter förbättras.

Denna effekt har påvisats på samtliga tre svenska prOVplatser,

men ej på den i Danmark.

Den statistiska analysen har visat att markeringarna i Sverige

har signifikant lägre specifik luminans än de i Danmark under

januari. Detta indikerar att den försämrade optiska funktionen

orsakas av dubbdäcksslitage. Vidare hade markeringarna i Norr-

botten lägre specifik luminans än på övriga platser, vilket in-

dikerar att det extremt kalla klimatet har påverkat markeringar-

na negativt. Sistnämnta effekt kvarstod även vid mätningarna i

juli.

Någon skillnad mellan prOVplatserna i Östergötland och på Got-

land har inte kunnat påvisas, vilket tolkas som att saltningen i

Östergötland ej har påverkat markeringarnas specifika luminans.

Värt att kommentera är specifika luminansen i Linköping för må-

naden februari. Denna är betydligt högre än i januari, och också

högre än mars-april, vilket är något förbryllande. En möjlig

förklaring till detta är att tre dagar innan det första mättill-

fället i februari, regnade det kraftigt i Linköping, varför mar-

keringarna förmodligen har blivit tvättade. Vid detta enskilda

mättillfälle var markeringarnas specifika luminans för OR- och

Viking 10-massan 108 repektive 98 (mcd/m2)/lux.

Resultatet av den statistiska t-testen ger en tydlig indikation

om att den försämrade optiska funktionen hos torra vägmarkerin-

gar under vintern 1986/87 i Sverige beroddepå den höga frekven-

sen dubbdäcksanvändande samt även det kalla klimatet. Man kan
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påpeka att resultaten gäller torra markeringar, men att försäm-

ringen i motsvarande grad drabbar våta vägmarkeringar. Referens

[8] har indikerat att en vägmarkering som har låg specifik lumi-

nans i torrt tillstånd också har ett motsvarande lågt värde i

väta.

När slutsatser av detta försök dras bör man tänka på att provti-

den har omfattat endast en vinter. Vidare har endast en prov-

plats utan dubbdäckstrafik förekommit. Vill man kunna generali-

sera resultaten måste delar av försöket upprepas. Ett sådant

försök borde omfatta två provsträckor utan och åtminstone en med

dubbdäckstrafik.

Att helt komma till rätta med den låga specifika luminansen un-

der den mörka årstiden torde vara svårt. Ett dubbdäcksförbud är

knappast realistiskt inom överskådlig framtid och att optimera

massor med avseende på klimat är problematiskt i zoner med in-

landsklimat (kalla vintrar, varma somrar). Likaså fungerar väg-

markeringar ofta inte på vintern, helt enkelt därför att de är

täckta av snö och is. För att vägen ska ha en acceptabel visuell

ledning även vintertid, är det därför viktigt att vägmarkering-

arna kompletteras med andra optiska hjälpmedel såsom vägkant-

stolpar, snöstörar med reflexhylsa och liknande.
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10 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Dubbdäcken och det stränga vinterklimatet visade sig påverka

markeringarnas funktion negativt. Vad kan man göra för att redu-

cera eller eliminera inverkan av dessa?

Ett förbud mot dubbdäck skulle naturligtvishelt eliminera den

negativa effekten av dessa. Anses ett förbud ej vara realis-

tiskt, så kvarstår möjligheten att reducera skadeverkningarna av

dubben. Exempel på sådana åtgärder är lägre hastighetsgränser,

färre antal dubb i varje däck, kortare dubb, etc. Problemen

kring dubbdäckslitage finns utrett i referens [9].

Referens [10] har indikerat att termoplastmassors känslighet för

slitage ökar med sjunkande temperatur. Detta påverkar uppenbar-

ligen även massornas optiska funktion negativt. Enda möjligheten

att komma till rätta med detta är att optimera termoplastmassans

mjukhet med avseende på den klimatzon som den ska användas i.

Detta innebär svårigheter i klimatzoner med varma somrar och

kalla vintrar.
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11 SLUTSATSER

Från detta experiment har följande slutsatser avseende torra

termoplastiska vägmarkeringsmassors specifika luminans under

tiden januari-juli 1987 kunnat dras:

1) I Sverige försämrades vägmarkeringarnas specifika luminans

(retroreflexion) kraftigt under vintern.

2) Orsaken till försämringen var främst slitage från dubb-

däckstrafik.

3) Även kallt klimat bidrog till att försämra markeringarnas

optiska egenskaper.

4) Saltningen hade ingen negativ inverkan på markeringarnas

funktion.
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12 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER

Detta försök har givit ganska klara indikationer på att dubb-

däckstrafik och kallt klimat försämrar termoplastiska vägmarke-

ringars funktion under vinterhalvåret. Experimentet har dock

vissa brister. Allvarligast är att det har utförts under endast

en vinter, och oturligt var denna ganska speciell med stark kyla

även i södra Skandinavien.

Antalet markeringstyper varit starkt begränsat - två termoplast-

material tillverkade av ett och samma företag.

En annan brist har varit att provsträckan i Danmark varit utförd

på lite annorlunda sätt än de svenska.

Det känns därför angeläget att upprepa experimentet med en något

annorlunda design. Det skulle vara en stor styrka att erhålla

samma resultat under ytterligare en vinter och med något eller

några andra markeringsmaterial - kanske även någon färg.

Förslaget är därför att nya provsträckor läggs. Dessa skulle

kunna placeras i Danmark, Skåne och Norrbotten och utvärderas på

ett liknande sätt som i detta försök, men under två år.
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